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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .هللا الرحمن الرحيم بسم

ل  مهــم  لــ   اـــحل    الحمــد ر را العــالمينل  اــهم الهمــم  كــهم  بــارم مهــم علي ــا محمــد 
 أجمعينل الهمم اغفر ل ا  لشيخ ا  لهمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

ل  قولــ  : "بــاام مــن الشــرم ارا ة ااعســان بعمهــ  الــدعيا-رحمــ  هللا تعــالم–قــاا اامــام المجــد  
 اآليتين. [15هو :] {ڇ   ڇ   ڇ  ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ }م: تعال

 :- كـهم مهيـ  هللا اـهم- هللا ركـوا قـاا: قـاا -م   هللا رضي- هريرة أبي من الصحيح في  
ـدا الدَخِميَصـ» ََ َملد ردَهِمل َتِعــ ـدا الـدِن ََ َملد يَ اِرل َتِعــ ـدا الـدِن ََ َملد ـدا الد ِةل َتِعــَتِعـ ِطــَي  َخِميَهـِةل ِاند ََ َملد أامد

ـ ل َ ِإَذا ِشـيَك َفـَ  ِاعد ََ َتَك ََ َ اعد ـد  َتَقَشل طاـَرِضيل َ ِإند َلمد ياعدَط َكِخَطل َتِع   ِخـٍ  ِبِعَ ـاِن َفَرِكـِ  وَبم ِلَعلد
َعَث َرأدكا ال ماغدَلرهة  َقَدَماهال ِاند َكاَن ِفي  ند َكـاَن ِفـي لدِحَراَكـِةل َ إِ اِة َكـاَن ِفـي لدِحَراَكـاِفي َكِليِل َّللاهِل َأشد
َذند َل ال َ ِإند  َتأدَذَن َلمد ياؤد اَقِةل ِاند ِاكد اَقِة َكاَن ِفي السه   .« ياَشفهعد َفَع َلمد شَ السه

 :مسائل في 
 .اآلخرة بعمل الدعيا ااعسان ارا ة :األ لم
 .هو   ية تفسير :الثاعية
 . الخميصة  الدرهم الدي ار ملد المسهم ااعسان تسمية :الثالثة

ِطَي َرِضيل َ ِإند َلمد ياعدَط َكِخطَ » بأع  ذلك تفسير :ابعةالر   .«ِاند أامد
 .« اعتكَ تعَ»: قول  الخامسة
 .«اعتقش ف  شيك  إذا»: قول  السا كة
 ".الصفات بتهك المواوف المجاهد مهم الث اء :السابعة

ه وعلى آله وأصحابالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد 
 أجمعين، أما بعد:

ا ة باام من الشـرم ار في كتاب التوحيد: " -رحمه هللا–فيقول اإلمام الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب 
و أ" الشرك أعم منن أ  ككنو  اغصنأر أو اغ،بنر، أعنم منن أ  ككنو  اغ،بنر ااعسان بعمه  الدعيا

مهنا فني وُمنصنبة بتما -جلَّ وعنال–إرادة وجه هللا اغصأر؛ غنه إذا كانت اإلرادة منتفية تماًما عن 
اه هنخنال للبنه منن محبنة هللا، ولند ت نو   -نسنلل هللا العافينة-جميع أعماله على أمور الدنيا، فهناا 

 اإلرادة ألل من هاا المستوى فت و  مؤثرة في عمله، وت و  من نوع الشرك اغصأر.
 اه اإلرادة، فهنننو منننن بننناب إدنننافة المصننندر إلنننىاإلرادة القصننند، اإلنسنننا  فاعنننل هننن "ارا ة ااعســـان"

فاعله، من إدافة المصدر إلى الفاعنل، ولند ُكفنال المصندر إلنى الفاعنل، ولند ُكفنال المصندر 
 ة.إلى المفعول، بعمله الاي ُيراد به في اغصل وجه هللا الاي ُيراد به وجه هللا والدار اآلخر 
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لندنيا؛ ريند بنه ايُ ه للناس وجنه هللا والندار اآلخنرة، وانمنا وال ُيريد بهاا العمل الاي ُكظهر  "بعمه  الدعيا"
 أو لمناذا ُذمَّ منن هناجر منن أجنل امنرأة   ،«اعمـا األممـاا بال يـات» :ولاا جنا  النام فني حندير عمنر

 دنيا؟ 
 طالب: ألع  أظمر ارا ة اآلخرة.

 ل   ركــولفمــن كاعــر هجرتــ  الــم هللا»غنننه أرهننر إرادة اآلخننرة وهننو فنني حقيقننة اغمننر ُيرينند النندنيا 
الـم مـا  فمجرت  الم هللا  ركول ل  مـن كاعـر هجرتـ  لـدعيا ياصـيلما أ  امـرأة  يت  جمـال فمجرتـ 

ماتننت  وجتننه، وبحننر فنني بلننده مننا وجنند مننن  ،لنند كقننول لاأننل: أنننا بحجننت عننن  وجننة «اليــ  هــاجر
 ُيزوجه، فانتقل إلى بلد  آخر ُيريد  وجة، هل ُيام؟

 طالب: ال.
منند ؟ ذم، لمنناذا ُيننا م ولنند هنناجر غمننر  وادنن ، بننل هننو  ننرعي  أمف ذم والسننياف فنني الحنندير سننيا

بلند   وُمرغٌب فيه  رًعا، ومن ُسنن المرسلين هاجر ليتزوج، أو دالت به الدنيا في بلده فانتقنل إلنى
آخنننر؛ لي لنننب الننندنيا الت،نننارة منننجاًل، هنننل ُينننام مجنننل هننناا؟ منننا ُينننام، ل نننن منننا وجنننه النننام فننني هننناتين 

للننناس أنننه ُيرينند اآلخننرة، للنننا فنني مناسننباش: أنننه لننو جننا   نن   لبننل أذا  الصننورتين؟ لننو ُكظهننر 
ب المسن،د، السنما،، وودنع التمنر والمنا  والقهنوة. ُفنت  بنا فنر المأرب ينوم االثننين بربنع سناعة، 

 ُمحرَّم؟  أمفال ، في هاا الولت اغ،ل في المس،د مبا   وكل من دخل تففل كا أبا
 طالب: ملاح.

 أ  كل،ل في المس،د، وكونه ك،لس في هاا الولت وينتظر حتى ُيؤذ ِّ  المنؤذ  إ كال همبا  ما في
 أم كعني لو أ،نل لبنل اغذا  انتفنى المحظنور، ل نن انتظنر إلنى أ  أذَّ  المنؤذ ِّ  وهنو منا صنام، ُينام
دننى ما ُيام؟ ُيام؛ غنه ُكظهر للنناس أننه صناأم، واال اغصنل أ  اغ،نل فني المسن،د مبنا  وال فينه أ

البناب  ل ن كونه كعمد إلى هاا الولت كموه على النناس أننه صناأم، حتنى لنو جنا  أحند منن إ كال،
ُكظهنر  ما ُيام؟ ُينام؛ غننهأم وهو ما صام ُيام  ،ما كفوش أحد حتىفال   الجاني البعيد تففل با أبا

 للناس أنه صاأم وهو في الحقيقة ليس بصاأم، واال فلصل العمل ُمبا .
 لًبنا مالمرأة في اغصل ال ُيام، بل لد ُيؤجر، لماذا؟ غنه ُيريند أ  ُكحقن  هاا الاي هاجر من أجل 

ا منن  رعًيا وهو الن ا ، ُكعف نفسه وُيعف الزوجة التي ُيريد أ  يتزوجها، ويمتجل ما ُأمر بنه  نرعً 
ــل الهحــم »فعننل مننا  ننرعه هللا علننى سنناأر الرسننل، ومننن ُسنننن المرسننلين  ــي أاــوم  أفطــرل   ح لك 

 .«ء أت  ج ال سا
 طالب:........

 السما، هاا. فر  يال..ال المسللة على الا
 طالب:........
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ي كفعه، ولصد هاا الولنت، وأتنى بمنا كفعلنه الصنوام بدلنة، وانتظنر مسنب التمنر بينده حتنى إذا الا
لننو  كعننني هنناا؟ لمنناذا لننم كل،ننل لبننل ربننع سنناعة؟  كعننني منناذالنال المننؤذ : هللا أ،بننر، لننال: بسننم هللا، 

غ،نل تموينه، ل نن انتظنر حتنى أذَّ  المنؤذ ِّ ، واال فاغصنل ا هغذا  انتهى اإل كال منا فينأ،ل لبل ا
مننا فيننه  نني ، هنناا ُكظهننر للننناس أنننه صنناأم، وذاك ُكظهننر للننناس أنننه هنناجر هلل ورسننوله، وهننو مننا 
هاجر إال من أجل هاه المرأة، أو منا هناجر إال منن أجنل هناه الندنيا، اغصنل فني العمنل أننه مبنا  

منن   ي ، إ  لم يترجَّ  جانب الجواب فيه، إذا نوى نواكنا أخنرى لصند بهناه المنرأة منا ُكقصند هما في
وئ   ۇئ   ۇئ    }المقاصد الشنرعية، ولصند فني كسنب الندنيا أ  ُكعنف نفسنه عنن النناس، وامتجنال 

إل ننكال وأكًفننا لصنند اإلحسننا  إلننى الننناس، ُيننؤجر علننى هنناا، ل ننن ا ل[77]القصــ : {ۆئ   ۆئۈئ
  ُيرينندعلننى النناس أننه هنناجر منن أجنل وجننه هللا، والندار اآلخنرة، وهننو فني الحقيقنة الفني كوننه كمنوه 

 .ذلب، وانما ُيريد الدنيا
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 فيه؟ ماذاالزواج 
 طالب:........

 وبلي وسيلة؟ ؟بلي وجه
 طالب:........

 هاجر لمن؟
 طالب:........

مــن كاعـر هجرتـ  الــم هللا »فنني الحندير سنياف ذم فني مقابنل السنياف  ،اآل  هنو مناموم ،منا ُينؤجر
وله، كعنننني أجنننًرا وثواًبنننا ونينننًة ولصنننًدا ه،رتنننه إلنننى هللا ورسننن « ركـــول ل فمجرتـــ  الـــم هللا  ركـــول 

سننياف فنني وال «اذا هــاجر المــرأة  يت  جمــا أ   عيــا ياصــيلما فمجرتــ  الــم مــا هــاجر اليــ »بالمقابننل 
 ن اغصل أنه ما فيه  ني ، اله،نرة منن أجنل الندنيا إذا دنالت مقابل ال،ملة اغولى سياف ذم، ول

ه تبحنر عنن  وجنة منا فين تناهببب الدنيا منا أحند يلومنب، بنل لند تُنؤمر بنالب أو منا وجندش  وجنة 
 .إ كال

ل ن اإل كال فني أ  ُتظهنر للنناس أننب هناجرش إلنى هللا ورسنوله، منا هناجرش إال منن أجنل اله،نرة 
 ذاتها.

 إنني فني بلندي منا اسنت عت أ  آخنا راحتني فني التعبند وفني الندعوة، وفني ُتظهر للناس تقول: وهللا
 طلب العلم، وفي كاا وكاا، وأنت ما لب أي هدل من هاه اغمور، إال لتتزوج أو ت لب الدنيا.
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  .""باام من الشرم ارا ة ااعسان بعمه : -رحمه هللا تعالى–كقول المؤلف 
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 نعم.
 طالب:........

 اغصل. "بعمه "
 طالب:........

 ال، بعمله الاي ُيراد به وجه هللا.
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ين؟أ
 طالب:........

 ُكظهر للناس أنه صاأم. ،، ل ن القصد إرادة وجه هللانعم
 "بعمهـ "قنول: مفرد مفال، فيُعم جمينع أعمالنه؛ غ  المفنرد المفنال كُعنم أو ن "بعمه "هل نقول: 

 ولو بواحد من أعماله، ويكو  نصيبه من الشرك بقدر نصيبه في هاا العمل؟
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 للتبعيض. "من"تبعيض،  "من الشرم" وبعدغ  الشرك ال كقبل الت،زأة،  ؛نعم
معنى  ما اآليتين" [15]هو : {ڇ   ڇ  ڇ    چڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   }" قول  تعالم: 

 اآليتين؟
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........
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، كعننني: أ،مننل  أ،مننل اآليتننين أو الننرأ اآليتننين؛ ولننالب هنني منصننوبة، مجننل الحنندير، تقننول: الحنندير 
الحدير أو الرأ الحندير، وعلنى هناا إذا لنال لنب المؤلنف: الحندير فني كتناب  مصننَّف، المؤلنف منا 

لننب: الحنندير، المؤلننف مننا أ،مننل اآلكننة، أو لننال لننب: اآليتننين أو اآلكنناش، هننل أ،مننل الحنندير، ولننال 
 من حقب أ  تفيف تبًعا لهاا اغمر المفمر أ  ُتفيف بقية الحدير أو بقية اآلكة؟

 طالب: ال.
 النُّسخ ت تلف، بعض النُّسخ فيها إ،مال.

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 للة نقا، وال غيره؛ غ  بعض النُّسخ فيها ت ميل.ما هي مس ،ال

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
   چڃ   ڃ   ڃ   } [15]هــو : {چ }انظننر منناذا كقننول لننب فنني الحا ننية؟ فنني الم إلننى لولننه: 

 اآليتين. [15]هو : {چ   چ
 كة اغولى.اآل [15هو :] {ڇ   ڍ   ڍ   ڌ }وفي طا  وخا  وفا  وداد إلى لوله: 
 {ڑڑ      ژ  ژ    ڈ ڎ   ڎ   ڈ   *        ڇ   ڍ   ڍ   ڌ }وفننننننننني ألنننننننننف وحنننننننننا  إلنننننننننى لولنننننننننه: 

   گ   گ   گ ک   ک   ک   گ   }بعض اآلكة الجانية، وفي نس ة  إلنى لولنه:  [16-15]هو :

 كعني أ،مل اآليتين. [16]هو : {ڳ 
أ   وأننت تفهنم "اآليتين"ب: لو جزمنا أ  الشيخ ما أ،مل اآليتين، ولال لن ،سخدعنا من اختالل الن  

كال، معنى لوله اآليتين أ،مل اآليتين، إ،مالهما لنرا ة، وا،منال الحندير لنرا ة هناا منا فينه أدننى إ ن
 أو معب تفويض من المؤلف؟  ،وهو امتجاٌل لألمر، ل ن إ،مالهما كتابة ُم ل باغمانة العلمية

 طالب: ماخل.
 .نعم

 طالب:........
 صرفو .غ  بعض الشرا  يت ؛نعم

 طالب:........
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 .نعم
معننب تفننويض مننن المؤلننف أنننب ُت مننل اآليتننين، ل ننن هننل ت ملهمننا لننرا ة؟  ،هننو معننناه أ،مننل اآليتننين

 هاا ما فيه إ كال، ُت ملهما كتابة وتزيد في ال تاب الاي ودعه المؤلف على ما ودعه عليه؟ 
 طالب:........

 ُمشتر،؟ ما عنده كل هاا. ،يف
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 كعننني ُيننزاد فنني الشننر  مننا ُيننزاد فنني المننتن؟ فنني الشننر  ولننيس فنني المننتن؛ غ  اإلذ  بالزيننادة كفننت 
لمننن كننلتي بعنند، وهنناا يزينند، وذاك يزينند، ثننم هنناا كحننال، وهنناا ُينننق . ُتمسننخ ال تننب بهنناه  م،ننااًل 

أحياًنننا ككننو  فنني ال تنناب اغصننلي  هغننن ال ريقننة، اغصننل أ  تبقننى ال تننب علننى مننا تركهننا مؤلفوهننا؛
 ما ُنصح ؟ أم خ ل، ال كحتمل الصواب، ُنصح  

 طالب:......
 ؟ماذا

 طالب:........
 في الحا ية؟أم ُنصح  في اغصل 
 طالب: في الحاشية.

 .نعم
 طالب: في الحاشية.

 إذا كا  ال  ل في آكة، فلهل العلم لالوا لاطبة: ُكصح .
 طالب:........

 .نعم
 ب:........طال

 في لرا ة  أخرى مجاًل. افي اغصل ُكصح  إذا كا  في آكة، وليس لهاا ال  ل وجهً 
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........
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.رروفهم ال..ال، أحياًنا كصنير اختصناًرا للولنت، وأحياًننا ككنو  اختصناًرا للنورف، وأحياًننا اختصناًرا..
لننت اآليتننين واآلكننة فنني كننل بنناب  مننن اغبننواب ت تلننف عننن رروفنننا، ل ننن عننندنا إذا صننار عننندنا كم

قوة و اد عندك ملزمة في ال تناب، واغصنل اآلكناش محفورنة، سنواً  بنالقوة أو بالفعنل، بالفعنل أو بنال
 وبإمكانب أ  ُت مل. ،القريبة من الفعل، والحدير كالب المصادر موجودة

المودنع اغول منن صنحي  فني  «اعمـا األممـاا بال يـات»ل ن كلتيب من ك،هل، فيلتي إلى حدير 
جرتـ  رئ  مـا عـو ل فمـن كاعـر هاعما األمماا بال ياتل  إعمـا لكـل امـ»الب اري، ويقول: فيه سقط 

فمـن »ط؟ السنق مناكقول: فينه سنقط،  «ا ياصيلما أ  امرأة  يت  جمال فمجرت  الم ما هاجر الي لدعي
ــر هجرتــ  الــم هللا  ركــول ل فمجرتــ  الــم هللا  ركــول   ا ذكننر هنناه ال،ملننة فننيالب نناري منن «حاع

ال، بعنض  ،واحد من طالب العلم، ولال: فينه سنقط وُيلحن   ي،يفالمودع اغول، واعتاروا عنه، 
، وبهاا كحصل التحريف في كتب أهل العلم، بل هم نهم، وعندهم ه،وٌم من غير ترو   ال الب عند

 ك،ب أ  تبقى كما هي.
صل إ  لم ككن هناك وجنه منن لنرا ة  أخنرى : في آكة ُكصح  في اغ-مجل ما للنا–إذا كا  ال  ل 

 أو نحوها.
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 بند أ  كعتمند أصناًل كمشني علينه ال يزيند وال يننق ، إذا درس النُّسنخ، ووجند هناا اغصنل ال هو ال
بالفعل هو اغصل، ُنس ة المؤلنف أو نسن ة مقنرو ة علنى المؤلنف، وُنسن ة صنححها المؤلنف هناا 

مننجاًل تفسننير ابننن كجيننر اآل  موجننود لننه أ،جننر مننن ماأننة نسنن ة خ يننة، أ،جننر مننن ماأننة  هنننغيننر؛ غ
نسنن ة خ يننة، وأردنننا أ  نحقنن  تفسننير ابننن كجيننر وجننا ك مننن جمننع هنناه الماأننة و اد مننن هنناه، و اد 

كصننير؟ كعننني عليننب أ  تنتقنني النُّسننخ الموثقننة المعتمنندة عننند أهننل  منناذامننن هنناه، ونقنن  مننن هنناا، 
لنيس ليه في الحا ية، و إليها خ و، أهل العلم، واغلرب إلى المؤلف، والبالي تشير العلم، والتي ع

،ننل  نني   ُكشننار إليننه مننع كجننرة النُّسننخ؛ غنننه بنندل ال تنناب مننا هننو أربعننة م،لننداش خمننس م،لننداش 
  من هاه الحوا ي. اكصير خمسين ُم،لدً 

  ة بعنض الُمحققنين، ولند ككنو وفاأدة القارئ لد ت و  ألل من التعب الاي ُتعب عليه، ل نن بالت،ربن
 من ال بار ك،تهد ويفع في اغصل كلمة وُيشير في الحا ية إلى أنه في نس ة  كاا، ثم مع لنرا ة
السننياف وكنناا يتبننين النناي فنني الحا ننية أصنن ، أصنن  وألننرب إلننى السننياف ممننا أثبتننه، وهنناا موجننود 

 وأعمال البشر كلها على هاه ال ري ، ل ن ُمقله مست جر.
مننن الشننرا  أ،مننل اآليتننين واعتننار، لننال:  ال النناي دعنناني إلننى هنناا ال ننالم أ  واحنندً علننى كننل حننا

  أ،ملت اآليتين واغصل ما فيه إ،مال، ولعل اغمر أ  ككو  خيًرا.
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، لننيس امجننل هنناا اإل،مننال مننادام عننندك إذ  مننن المؤلننف أ  ُت مننل، عننندك إذ  فلننيس ال لننل كبيننرً 
ض ال تنب فني اغسنانيد منا فيهنا ل، وُت منل بنفسنب، بعنل ن اغصنل أ  تفعنل كمنا فعن ،ال لل بكبير

كمنا لنالوا عنن اإلمنام  -علينه الصنالة والسنالم–عن الصحابة، أو ما فيها صالة علنى النبني  ترض   
فنني نفسننه، وبعفننهم يتننرك الصننالة علننى  -عليننه الصننالة والسننالم–أحمنند: أنننه ُكصننلي علننى النبنني 

 ، وتُننرك د؛ غنننه فنني م،لننس اإلمننال  مننا يلحننا بعننليعننود إليهننا فيمنن -عليننه الصننالة والسننالم–النبنني 
 ما ت مل؟ أم ت مل 

 طالب:........
 لماذا؟ غنه من باب الدعا  ال من باب الرواكة، وهاا ك تلف عن هاا.

 طالب:........
 نعم.

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
فنني المودننع  فنني كننل الننرواة  -ردنني هللا عنننه–فنني اغربعننين عننن أبنني حفنن   عمننر بننن ال  نناب 

 -ى هللا علينه وسنلمصنل–، وعن الحسن بنن علني سنبط رسنول هللا اغول ياكر الُ نية والنَّسب كاماًل 
 ي ُأخا منه الحدير ما فيه.ترجع لألصل الا

 طالب:........
 هاا تقصد؟

 طالب:........
نن  كالننايل علننى ال تنناب،  يننادة ابننن رجننب علننى أحاديننر النننووي هنناا مننن بننا ب ال..ال، هنناا مودَّ

أ  ُك مننل هنناه اغحاديننر  -رحمننه هللا–الت ميننل؛ غ  هنناه اغحاديننر لواعنند جوامننع ورأى ابننن رجننب 
 إ كال، كعني كالايل. هبلحادير ال تقل عنها أهمية، وُمبين أنها من  يادة ابن رجب ما في

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 كقول؟ اماذ ،عبد الرحمن ، أباأنا ما أسمع

 طالب:........
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لاطبة على أنه ُكصح  في أصل ال تاب ما لم ككن هنناك وجنه فني القنرا ة كعتمندها المؤلنف وأننت 
ـــِع  }منننا تننندري عننننه، منننجاًل كجينننر منننن ُنسنننخ الصنننحي  الموثقنننة  َف ا َيرد ـــة: {َّللان الننناي فننني و  [11]المجا ل

را ة الب ناري ونتركهنا لنه ُنسخ مقرو ة على أأمة، نقول: ها [11]المجا لة: {مب   ىب }المصاحف 
  على أصلها أو ُنصح ؟

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 هل أنت أح ت بكل  ي ؟

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
، ل نن القنرآ  أمنره وادن  وصنري ، واالخنتالل فينه كسنير، وحماكنة القنرآ  وصنيانته أمنٌر مقنرر نعم

أو  هل ُكصح  في اغصل وُيشنار إلنى أ  هنناك خ نلً في الشرع، ل ن إذا كا  ال  ل في حدير، ف
يبقننى ال  ننل فنني اغصننل وُيشننار إلننى الصننواب فنني الحا ننية؟ لننوال  غهننل العلننم، وهمننا لننوال  غهننل 
الحدير فيما لرروه في كتابة الحدير ودب ه من كتنب علنوم الحندير؛ غننه لند ت نو  رواكنة، ولند 

 ؟مقلوب ُتصححه، وفي أصل روايته هكاا كعني حدير كو  هاا أصل الرواكة وا  كا  خ لً ك
 طالب:........

 ُتصح ؟ أ  في صحي  مسلم، تريد «حتم ال تعهم يمي   ما ت فق شمال »
 طالب:........

 آخاه من هاا ال تاب. صدر فالتصحي  من ذلب المصدر؛ غنهإذا عزاه لم
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 .تتحرى هل وجد في مصدر  آخر أو  ي 
  طالب:........
كقولنو : هناا  «حتم ال تعهم يمي ـ  مـا ت فـق شـمال »، كعني لو في صحي  مسلم نعمفي الحا ية 

غ  اإلنفاف اغصنل فينه بناليمين،  ؛«حتم ال تعهم شمال  ما ت فق يمي  »حدير مقلوب، واغصل 
والمسنللة ُمفتردنة  وأنا للت: ُكمكن توجيهه على وجه  كص ؛ غ  هاا سياله سياف إخفنا  الصندلة،

فنني رجننل  ُم جننر مننن الصنندلة، وُم ننف  لصنندلته، مننجاًل وهننو جننالس فنني المسنن،د، أو ُلننل: فنني الحننرم 
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منا  حتىمجاًل والسؤال عن كمينه أو عن  ماله، وهاا ُكع يه بيده اليمنى، وهاا ُكع يه بيده الُيسرى 
 .ه ما كمنعي كمنع؟ ما فيما الاُيرى، ما ك لعو  لهؤال ، 

 .....طالب:...
 .نعم

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
، ، والاي ُكصنح  فني حا نيةالرواكة تبقى كما هي، وال ُيت صرَّل في كتب أهل العلم، تبقى كما هي

ئ فُيوجهه.والا  ي ُكصح  في  رع هاا اغمر إليه، ثم لد كلتي من ُكصو ِّب ما ُخ  ِّ
كعننننننننننني: ال  [15 :]هــــــــــو  {ڌ   ڍ  ڇ   ڍ  ڇ   ڇ   ڇ ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ  }

ُينقصننو  ممننا كسننتحقونه فنني النندنيا علننى أعمننالهم التنني عملوهننا مننن أجننل النندنيا مننا ُيب سننو  مننن 
 {ڑ  ڑ    ژ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ}نصننيبهم  نني ، ُيوفننو  فيهننا فنني النندنيا، ل ننن فنني اآلخننرة 

  ژ    ژ ڈ   ڈ    ڎ   ڎ }يبقنى؟  مناذاغنهنم اسنتوفوا فني الندنيا كنل منا كسنتحقونه،  ؛[16]هو :

علننيهم  اكعننني: ب ننل وذهننب دننياًعا وخسننرانً  {ک } [16]هــو : {ڑ   ڑ ک   ک   ک   گ
 .[16]هو : {گ   گ   گ   ڳ }
لعلننم، وكجيننٌر منننهم لننم ال ُمقلنن  ل جيننر  مننن طلبننة اسننؤ  [15هــو :] {ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ}

 علننم عننند المشنناكخ فنني المسنناجد ال، لبننل أ  ُتوجنند هنناه الدراسنناش النظاميننة، وطننالب الك،نند لننه حننالا 
 .ترلبو   يًئا، وال ينتظرو   يًئاي

 طالب:........
ويننن،  مننن سنننة لسنننة، ومننن مرحلننة إلننى مرحلننة،  ،النيننة خالصننة، ل ننن جننا ش الدراسنناش النظاميننة

ولنندامب المسننتقبل والورنناأف، كعننني اإلخننالث عزيننز، وكجيننٌر منننهم كقولننو : جاهنندنا أنفسنننا، جئنننا 
فيهننا علننم  ننرعي، ون لننب العلننم الشننرعي، ل ننن أمامنننا المسننتقبل يتننرا ى لنننا فنني كننل  لهنناه ال لينناش

يند جاهندنا ُنر  ،لحظة، وما من  هاداش ُتمكننا منن العمنل الُم سنب الُمندر منن أمنور الندنيا، وحاولننا
 خالث وع،زنا، نترك الدراسة؟ الوعيد  ديد.اإل

 أدنع كينف ،فيتنرك الدراسنة. الوعيند  نديد كعني بعض النناس؛ لقنوة إكماننه ت ألِّنب علينه هناه الحالنة
ول ولند ال ككنو  ُكعناني هناه المعانناة يتصنور الودنع، ل نن السناأل ؤ المسن ؟ه م الندنيا بنلمور اآلخنرة

ول ُيريند أ  ُكسنندد وُيقنارب، وأ  ككنو  هناا الناي تحننرَّج منن هناا المولنف ككننو  ؤ ُكعناني أ ند، والمسن
وأننه صنناحب دينن، وعنننده ننوع إخننالث  ،أننه أنفننع أنفنع منن غيننره لألمنة، وت ننو  القنراأن تنندل علنى
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كقننول لننه: التننرك لننيس بعننالج، إنمننا تننابع وجاهنند نفسننب، واذا علننم هللا  -جننلَّ وعننال–وخننول مننن هللا 
 منب صدف الم،اهدة أعانب على صدف اإلخالث.

مننا لولنندكًما بعننض السننلف لننال: طلبنننا العلننم للنندنيا، فننلبى إال أ  ككننو  ل خننرة، والوالننع كشننهد أنننه ك
ننن و اد التحصننيل عننند طالننب العلننم ككننو  ألننرب إلننى اإلخننالث؛ غنننه فنني نشننوة ال لننب  تقنندمت الس ِّ
فنني بدايتننه لنند ال ككننو  عنننده وال مجقننال ذرة مننن إخننالث، وهنناا ُمشنناهد أ  تنظننر إلننى هنناا ال الننب 

 عننند نفسننه، ل ننن أو مننال م لنناض  ت،ننده  ننيًئا افنني ال لننب فنني ال ليننة وأول مننا يت ننرج ويتعننين معينندً 
تأيننر حالننه، تتأيننر حالننه وهنناا الشنني  تويرسننخ فنني علمننه  ،ويتننزود مننن العلننم ،اصننبر عليننه كننم سنننة

 ُمشاهد، وهللا المستعا .
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب: من عيت  تحصيل الدعيا  طهب العهم؟

 هاا تشريب هاا، هاا تشريب في العبادة.
 طالب:........

لتشريب ذكر القرطبي في تفسير سنورة المناعو  مسناأل دليقنة فني التشنريب، واد  تشريب، وا، نعم
 ينل حتى لال: إ  المال ية كمنعو  من إطالة الركوع من أجل الداخل، لمَّا اإلمام كسمع الداخل ويُ 

مقنرر عنند  هنو الركوع؛ لُيدرك الركعة، لال: هاا تشريب؛ غ  اغصل أ  أصل العبنادة القندر الناي
صل أنه ُكسب  ثالث تسبيحاش، خمس تسبيحاش، سبع تسبيحاش، ل ن  اد إلى عشر اإلمام في اغ
وكمننا جننا   ،ودننعها؟ ال،مهننور كقولننو : ال، هنناا مننن بنناب اإلحسننا  علننى الننداخل منناهنناه الننجالث 

؛ يندخل الصنالة ُيريند أ  ُك يلهنا فُي ففهنا -علينه الصنالة والسنالم–النق  من الصالة، كنا  النبني 
 ُب نا  الصنبي مراعناًة لقلنب أمنه، فلنت ن الزينادة منن أجنل مراعناة هناا النداخلمن أجل ما كسنمع منن 

  ي . هإحساًنا إليه من هاا النوع ما في
 وال  ب أ  هاه المساأل الدليقة تحتاج إلى معال،ة في القلب، تحتاج ما هي بسهلة.

 لتي المساأل الفرعية الفقهية واغصولية،    ....تُثم 
هنا ل عرفنا أنها من باب اإلحسا  إلى هاا الداخل عند ال،مهنور، وال أثنر لفي مسللة انتظار الداخ

في الصالة، وللب اإلمام نظينف منن التشنريب، والملحنو  فني مجنل هناا الصننيع هنو اإلحسنا  إلنى 
 وهو كونه ُيدرك الركعة.  ،هاا الداخل

  سبع تسنبيحاش اإلمام الاي بداًل من أ  ُكسب  ثالث تسبيحاش سبَّ  ما الاي صار؟ ،هاا الش  
و اد في الولت ما  اد هاا الولت المزيد، هناك لاعدة عند أهل العلم في القدر الزاأد على الواجب، 



 

 

 

 

 

 

1

3  
13 

 13 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

القنندر الزاأنند علننى الواجننب لننالوا: إ  كننا  متميننًزا بنفسننه فهننو مننندوب، وا  كننا  غيننر متميننز بنفسننه 
 دخل في المندوب؟ فهو داخٌل في الواجب، فهاا الزاأد من اإلمام يدخل في الواجب أو ي

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
هننو مننن جنسننه، ل ننن هننو لنندٌر  اأنند علننى الواجننب، اغصننل أ  مننا  اد علننى الواجننب ُسنننَّة مننندوب، 

زكاتننه ف ،ادينننارً ويمجلننو  فنني كتننب اغصننول كمننن أدى ديننناًرا عننن عشننرين، مننن كننا  عنننده عشننرو  
 ، هل الدينار كله واجب أو نصفه واجب ونصفه مندوب؟كاماًل  اارً نصف دينار، هاا أدى دين

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 ،له واجب؟

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 أنت إذا أردش أ  تدفع صدلة الف ر الواجب عليب صاع، فلتيت بكيس ،لالوا: الزيادة غير متميزة

ننمت هنناا ا ل ننيس إلننى آصننع وودننعت كننل صنناع  فنني كننيس صننار القنندر ودفعتننه إلننى فقيننر، أو لسَّ
 ؛ غنها متميزة.اوالبقية ندبً  االواجب واحدً 

هنناا الننداخل النناي دخننل وأدرك اإلمننام فنني القنندر المننندوب الزاأنند، وللنننا: ال تصنن  صننالة المفتننرض 
 خلف المتنفل، ماذا ككو  إدرا،ه للركعة؟ 

 طالب: غير مج ئ.
 ؟ماذا

 امدة.    طالب: غير ماج ئ مهم الق
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 غنها غير متميزة،  يادة غير متميزة فداخلة في الواجب.
 طالب:........
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 .نعم
 طالب:........

 خالث انتهى اإل كال للنا:  يادة غير متميزة، وحتى على أصل الحنابلة واجبة ما يتلثر.
والمنننراد بنننه: الب ننناري، وأحياًننننا كقنننول: فننني الشنننيخ كجينننًرا منننا كقنننول: فننني الصنننحي   " فـــي الصـــحيح"

، وأحياًننا كقنول: فني الصنحي ، والمنراد: جننس الصنحيحين، جننس الصنحي  االصحي ، وُيريد مسنلمً 
  .اوهو كشمل الب اري ومسلمً 

ََ مَ »: - كـهم مهيـ  هللا اـهم- هللا ركـوا قـاا: قـاا-م ـ  هللا رضـي- هريـرة أبـي مـن" ــدا َتِعـ لد
يَ ارِ  ََ »" «الدِن و  تعيًسنا أ  ككنو  سنعيًدا ككن بمعنى: خسر، والتعاسنة دند السنعادة، فبنداًل منن «َتِع

 ا. قيا 
يَ ارِ » دا الدِن عبنًدا  سنوله، ولنيسجعله عبًدا للدينار؛ غنه ُكقندم حنب الندينار علنى منا ُكحبنه هللا ور  «َملد

اا هنمنا يوافن  هلل حقيقًة؛ غ  العبودكة ُتصر ِّل القلب على مراد المعبنود، وهناا للبنه متصنرٌل علنى 
ردَهمِ »ال سب كسب الدينار، والدينار معرول أنه من الاهب.  دا الدِن ََ َملد ر ، والندينامنن الففنة «َتِع

ولناا جنا  الق نع فني السنرلة بربنع  -علينه الصنالة والسنالم–صرفه اثنا عشر درهًما في عهد النبي 
يصنل ، وأننه لند يزيند فار درهًمنعشن ُكعنادل اثنني دينار، ول ع في م،ن  ليمته ثالثنة دراهنم، فالندينار

إلى خمسة عشر أو أحياًنا عشرين ككو  الاهب فيه ُ  ، والففة فيها ُكسنر، ت نو  موجنودة فيزيند 
 الصرل، أو العكس احتاج الناس إلى الففة والاهب متوافر فيكو  بعشرة أو ألل، وأنتم...

  طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 ؟،يف

 طالب:........
 رأكننب ل ننع فنني م،ننن  ليمتننه ثالثننة دراهننم، وال ُكق ننع إال فنني ربننع دينننار  فصنناعًدا؟ الصننرل منناكعننني 

 ومن الففة اثنا عشر ألًفا. ،، والدكة من الاهب ألفاالدينار اثنا عشر درهمً 
 طالب:........

 عشرين وماأتي مجقال.
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 ل ن كم النسبة؟، نعم
 طالب:........



 

 

 

 

 

 

1

5  
15 

 15 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

أننت تنظنر إلنى منجاًل ليمنة العمنالش الينوم هنل  ،لنيس بجابنت ،، أنا ألول: الصرل ما هو بجابتمنع
 هي ثابتة بعفها لبعض؟

 طالب: ال.
فنني الق ننع  -المعليننه الصننالة والسنن–لنند يزينند هنناا، ولنند ينننق  هنناا، ل ننن الصننرل فنني عهنند النبنني 

 عشر. نسبة واحد إلى اثني
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 اغصل؟ما 
 طالب:........

 على خالل بين أهل العلم اغصل الاهب أو الففة أو كالهما أصل.
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

هاا ال الل موجود إلى يومنا هاا، وال لل موجود، هنل اغصنل الناهب أو الففنة أو كنل منا جنا  
 به ن  فهو أصل؟ 

دا ا» ََ َملد دا الدَخِميَصِةل َتِع ََ َملد  اني في عبادة منالمال، والجالصنف اغول في عبادة ا «لدَخِميَهةِ َتِع
ُكسننمى باغثنناث، والننناس ل ننل لننوم  وارث، بعننض الننناس المننال عنننده ُيوجهننه وُيسننيره، وبعننض الننناس 

 ال كنننلتيهننو ف، ولننيس منننن النننوع النننرخي ، ااغثنناث ت،نند فننني بعننض ال،هننناش تأييننر اغثننناث سنننويا 
يؤثجننو  الننناس  ،ال، اغثنناث اليننوم ُم لِّننف ،ر بعنند سنننة تأيننرهط تبسنن ه وخننالث واذا صننابفننرا  بسنن

دا ه من لهاا ويصرل ولته وجهده ووال ه وعبالماليين، وبعد سنة كأير ولو ما جلس عليه، ويهتم 
 أجل هاا.

ــةِ » َخِميَه ــدا الد ََ َملد ــ ــِةل َتِع ــدا الدَخِميَص ََ َملد ــ يهننتم بننه  اً ننو ككننو  فراأو لبنناس يهننتم بمظهننره، أ «َتِع
طينب غينر هناه اغمنور منجاًل طالنب علنم لنه عناكنة بال تنب  ،-جلَّ وعنال–مه على مرداة هللا ويقد

، ركننب السننيارة فاتتننه الصننالة ،مننجاًل وُذ،ِّننر لننه تركننة فنني ناحيننة مننن نننواحي البلنند، وي شننى أ  تفوتننه
 تقول؟ ماذا

 طالب:........
 .نعم

 طالب: مشكهة.
 ؟ماذا
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 طالب: مشكهة.
 ؟ماذا

 .طالب: مٍموم
 ماموم؟

 طالب:........
سنننبحا  هللا –أحياًننننا ُتتنننرك الصنننالة ال لشننني ، ل نننن فقنننط ُيريننند أ  ُكصنننلي لننندام، والعنننادة جنننرش  ،ال

 أ  اإلنسا  إذا ركب السيارة بعد اغذا  ولال: لدام..لدام تفوته. -العظيم
اش بوبنعلى كل حنال ينبأني أ  ككنو  الهنوى تبًعنا لِّمنا جنا  بنه هللا ورسنوله، ال ُينؤثِّر  نيًئا علنى مح

ر، النفس، على ما جا  عن هللا ورسوله، والنظر الدلي  في حدير الجالثة الاين ان ب  عليهم الأنا
والصننبية يتادنأو ، فُشننكر لننه هنناا  ،واللنبن فنني يننده -كسننتيق –وفنيهم النناي انتظننر أبناه حتننى ُكفينن  

كقنول؟  مناذاا قهيانا، عقليانا حتى، حتى فا أو فقهيا سببه، لو نظرنا إلى المسللة عقليا العمل وُفر ِّج عنه ب
ب نصننفه، هنناا مننن واتننرك غبيننيتادننأو  مننن ال،ننوع،  للننايننصننفه  ، أعننطِّ كقننول: السننم هنناا اإلنننا 

 حير العقل، ومن حير الفقه النفقة الُمقدمة نفقة اغبوين أو اغوالد؟
 طالب: األ ال .

م منننا أراده نننا لننندَّ لبنننر امنننن  -جنننلَّ وعنننال–هللا  الزوجنننة واغوالد ُمقدمنننة، هننناا منننن حينننر الفقنننه، ل نننن لمَّ
 واإلحسا  إلى الوالدين على ما تهواه نفسه، وا  كا  في عبادة ُغفر له بسبب ذلب.

المسللة التي حصلت في سنة سبعة عشر لمَّا حصنل الحرين  عننده فني ال يمنة أبنوه ومعنه طفنال  
ال فلننين  حصننل حرينن  حمننل ال فلننين وهننرب بهمننا، وتننرك الوالنند كحتننرف مننن هنناا البنناب، واال تننرك

بعننده سننهل؟ ل ننن لننو حمننل الوالنند وتننرك ال فلننين صننار هننواه تبًعننا لمحبننوب هللا لننو جننرد نفسننه مننن 
 هواها، وهاه من المساأل المفاي .

ِطَي َرِضي» ن أبينه هاا حال كجير من الناس، هاا حال كجير  من الناس ت،نده إ  أُع ني من «ِاند أامد
إذا  اد الرواتنب ردني النناس، وتننا لوا عنن بعنض أو من مديره أو منن ولني اغمنر اإلمنام اغعظنم 

 اغمور، واذا ُنقِّصت الرواتب غفبوا. 
ِطَي َرِضيل َ ِإند َلمد ياعدَط َكـِخطَ » منا ك صنه، فنالولي علينه منا  وكنل  لنه منن نصنوث الشنرع «ِاند أامد

وأ  كعنندل بننين الننناس، وأ  ُيوسننع علننيهم بقنندر مننا وسننع هللا عليننه،  ،ك صننه مننن نصننوث الشننرع
لناس إذا حصل لهم  نيٌ  منن الع نا  ال  نب أننه كسنرهم هناا ويوسنع علنيهم أمنور دنيناهم، ل نن وا

كفننر بنندينهم أو بنندنياهم، بعننض الننناس أبننًدا ينندور مننع  تبننو  علننى هنناا الع ننا  أو المنننع  ننيًئامننا ير 
ــَط َكــِخطَ » الع ننا  ِطــَي َرِضــيل َ ِإند َلــمد ياعد ِطــَي َرِضــيل»فهنناا وصننفه  ،«ِاند أامد ــَط  ِاند أامد َ ِإند َلــمد ياعد
بعض الناس والؤه للع ا  فقط، والؤه للع نا  إذا ُفقند هناا الع نا  ُفقند النوال ، وهناا ال  نب  «َكِخطَ 

فني العسنر واليسنر،  -صنلى هللا علينه وسنلم–أنه ُمحرَّم، وُمقتفى البيعة الشرعية باكعنا رسنول هللا 
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فنني الشنن  مننا  ، لومننة الأننم. فنني العسننروالمنشننط والمكننره، وأ  نقننوم ونقننول بننالح  ال ن ننال فنني هللا
 –ال، بننالنظر إلننى باكعنننا رسننول هللا ؟أع نناك ولنني اغمننر تنننقض البيعننة أو أع نناك تزينند فنني الننوال 

 على السمع وال اعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره. -صلى هللا عليه وسلم
 الاي لب. -جلَّ وعال–واسلل هللا  ،الاي عليب أمور الدنيا أنت أد ِّ 

وليس مجل هاه النصوث بمبرر  لمنع ما كستحقه الناس من بيت المال أبًدا، هاا علينه منا ك صنه 
أو له ما ك صه من النصوث، وهاا له ما ك صه من نصوث، وأنت عليب أ  تؤدي ما علينب، 

 الاي لب، وال ككو  دورانب على الع ا  والمنع.     -جلَّ وعال-وأ  تسلل هللا 
ِطــَي َرِضــي» ََ ِاند أامد ــَتَك ََ َ اعد ــَط َكــِخَطل َتِعــ ََ » «ل َ ِإند َلــمد ياعد أو إخبنناٌر عنننه  عنناٌ  عليننهد «َتِعــ
« ََ َتَك  تردش أحواله كلنه انت س على رأسه. «َ اعد
َتَقَش » حقين  تهنو موجنود إذا أصابته  وكة ال كست يع إخراجها، وهاا إما خبر و  «َ ِإَذا ِشيَك َفَ  ِاعد

هناا ال بنر موجنود، ولند رأينت رجناًل منن أحناف النناس وأذكناهم،  هاه الدعوة أو هاا ال بر مصداف
ل نننه ولتننه كلننه مشنننأوٌل بنندنياه، ويلهننر ورا هنننا، ويتننرك بعننض اغمننور التننني أوجننب هللا عليننه منننن 

 أخرِّجها، هو ما ينقصه  ي . اعالنً  أو اأجلها، أصابته  وكة يدعو فالنً 
َتَقَش »  جا  في ال بر بالحرل.وهاا من مصداف ما  «َ ِإَذا ِشيَك َفَ  ِاعد
ــد  » صننوث لننالوا:  نن،رة فنني ال،نننة أو نعننيم ال،نننة عموًمننا أو علننى وجننه ال  «طاــوَبم» «طاــوَبم ِلَعلد

   ،رة في ال،نة كسير الرا،ب في رلها ماأة عام.
د   ِخٍ  ِبِعَ اِن َفَرِكـ ِ » فني  رتنه فني ال،هنادبآخ هنتم  م  بندنياه، والجناني الممندو  ماغول مهنت «طاوَبم ِلَعلد

ـد   ِخـٍ  ِبِعَ ـ»سبيل هللا؛ إلعال  كلمة هللا، لنيل الشهادة فني سنبيل هللا  خ امنه  « ِ اِن َفَرِكـطاـوَبم ِلَعلد
 لت و  كلمة هللا هي العليا. «ِفي َكِليِل َّللاهِ »
َعَث َرأدكا ا » د فني ال،هنا لنيس لدكنه فنراغ وال ولنت، إنمنا هنو ،ما عنده فراغ وال ولنت كسنر ِّ   نعره «َأشد

 ل ر والفر.في ا
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 فيها؟ ماذا
 طالب:........

 طوبى لمجل هاا مجل اللي عندنا.
 طالب:........

 كعني أ  تحصل لب االستظالل بهاه الش،رة ما فيه  ب.
َعَث َرأدكا ال ماغدَلرهة  َقَدَماها » َعثَ » «َأشد  الصرل.ن منه ممنوع وصف لعبد  م،رور بالفتحة؛ غ «َأشد
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 وهو أكًفا وصف لعبد م،رور، وهو مصرول م،رور بال سرة الظاهرة. «ماغدَلرهة  َقَدَماها »
نه يتوجنه ال كقنول: «ِاند َكاَن ِفي الدِحَراَكِة َكاَن ِفي الدِحَراَكةِ »  را  النناس أوو  أننا منا أصنير أينمنا ُوج ِّ

مقدمننة البنند ُأولَّننى علننى عمننل أحننرس الننناس وهننم ننناأمو ، أنننا فننال  بننن فننال  أنننا ال م أصننير فنني ال
 يلي  بي هاا ما عنده هاا.

ـاقَ » َن ِفـي َحـا»فني آخنر النناس  كعنني «ةِ ِاند َكاَن ِفي الدِحَراَكِة َكاَن ِفي الدِحَراَكِةل َ ِإند َكاَن ِفـي السه
َذند َل ا  َتأدَذَن َلمد ياؤد اَقِةل ِاند ِاكد  يا  ل .كعني ليس له في موا ين أهل الدن «السه

َذند َل ال َ ِإند َشَفَع َلـمد ياَشـفهعد  ِاند » َتأدَذَن َلمد ياؤد  –نند هللاعل نن منزلتنه  نند النناس،ع  نلنه دنعيف «ِاكد
 ُعليا. -جلَّ وعال

 :مسائل في : "-رحمه هللا–لال 
 .اآلخرة بعمل الدعيا ااعسان ارا ة :األ لم
م." هو  كورة تفسير :الثاعية  وهاا تقدَّ

ن الملننة، غ  هنناه العبودكننة ال ُت رجننه منن"  الــدرهم الــدي ار ملــد المســهم ااعســان تســمية :الثالثــة"
  الخميهة".  الدرهم  الخميصة" وانما بقدرها

ِطَي َرِضيل َ ِإند َلمد يا » "بأع  كعني الفابط" بأع  ذلك تفسير :الرابعة"  ."«عدَط َكِخطَ ِاند أامد
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 كة.نوع من العبود، نعم
 هل هو دعا  أو خبر؟" « اعتكَ تعَ»: قول  الخامسة"
 ،الب." «اعتقش ف  شيك  إذا»: قول  السا كة"
بالِعي ـةل   إذا تلـاميتم» وال،هناد فني سنبيل هللا ذروة سننام اإلسنالم" المجاهد مهم الث اء :السابعة"

 كم ذالا ضـرا هللا مهـيفـي كـليل هللا  تـركتم الجمـا  » كعني: رديتم بنالزرع « أخٍتم بأذعاا اللقر
 .«ال ي  م  حتم ترجعوا

ـد   ِخـٍ  ِبِعَ ـاِن َفرَ »" الصـفات بتهـك المجاهـد المواـوف مهم الث اء" يِل َّللاهِل ِكـِ  ِفـي َكـلِ طاـوَبم ِلَعلد
ــي الدِحَراَكــةِ  ــاَن ِف ــَدَماهال ِاند َك ــرهة  َق َل ــ ال ماغد ــَعَث َرأدكا صننه تنني تنندل علننى إخالالصننفاش ال بهنناه «...َأشد

 به ل خرة، وعزوفه عن الدنيا.وطل
 وهللا أعلم.

 وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


